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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

فؽن ؿبل  (األديان ؾقديو )ؿصةهـؽؿل رد ظذ األؾؽار ادوجودة ذم اهلل وبرـاته,  افسالم ظؾقؽم ورمحة

اجلرس ظشان  ا مش مشسك ذم افؼـاة اضغط ظذ افزر األمحر واضغط ظذ ظالمةما كؽؿل أكت ؽافبً 

  ـل اإلصعارات بؽل حؾؼاتـا اجلديدة.دمقؾك 

ل فؾـاس معؾومة ل إن فو ـان ظـد صاحب افػقديو كقة حؼقؼقة ذم إكه يوص  حابب أؿو ذم افبداية

ا هلم ذم احلق وافباضل وخيتاروا ادوؿف افصحقح حبً  تػؽر ذم إن افـاس وفو ـان هدؾه ؾعاًل  ,صحقحة

ش دؿائق وؿعد يد   4ما ـان ظؿل ؾقديو ؿصر  ؛وهم وافؽالم دا ـؾه اختقار احلق وإن مها ما يعقشوا ذم

يعـي اتؽؾم  !؛اموضوع اإليامن واإلحلاد تؼريبً  ا ـل ادواضقع افع ممؽن اإلكسان يتؽؾم ؾقفا ذمؾقه تؼريبً 

 ,واتؽؾم ظن مشؽؾة األخالق ,واتؽؾم ظن كشلة األديان ,واتؽؾم ظن أصل اإلكسان ,افؽون ظن كشلة

ظايزك تعرف  .!دؿائق 4 ـل دا ذم ,واتؽؾم ظن إجابة األشئؾة افوجودية ,واتؽؾم ظن يوم احلساب

ؾدا  ؛ك ـل هذه ادػاهقمظايز يوصؾ   !دؿائق 4 خ األديان وتاريخ افؽون وـل دا ذمتاريخ األحقاء وتاري

ػرد  وتستحق إن هي ي  ؾعاًل  خؾقـا كعؿل أـثر من ؾقديو دـاؿشة هذه ادواضقع ألهنا مواضقع مفؿةا بقضبعً 

 .هلا بعض ادساحة من افتػؽر

من ": ؿال .ـالم وهحؽقؾك ؿصة ديـك وؿعد يرسد صوية األديان افـفارده هـتؽؾم ظن ـالمه ظن كشلة

- هـا أكا ظـدي شمال ذم ؽاية األمهقة ,"باألصقاء افغريبة ويؼدشفابداية وظي افؽائن افبؼي بدأ هيتم 

 ظن األديان وتاريخ األديان وكشلة األديان متعؾؼة بقحؽقفا هو ا إن افؼصة افعا أكا مدرك متامً ضبعً 

فؽن ؾقه كؼطة ذم ؽاية  -(داروين )كظريةافتطور  مبـقة ظذ أشاس كظرية ؛ بـشلة اإلكسان افع هيبعؼقدته

؛ "من بداية وظي افؽائن افبؼي", دا بقؼول: تػؽر  صخص حابب فؾـاس إن هيفو هو ؾعاًل  قةاألمه
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افشخص دا ذم آخر افػقديو بقؼول  .!؟يعـي ايه ـؾؿة )وظي( يذم اإلحلاد اداد ؟,)وظي( يعـي ايه ـؾؿة

يشء يعارض تػسر افؽون هو أي " :بقؼول ,-تاين يؿؽن ذم ؾقديو تاين واحـا هـرجع فؾـؼطة دي-يه ا

يؿؽن تػسره  ؿواكغ افػقزياء وافطبقعة هو يشء ؽر موجود وؽر حؼقؼي, ـل ما هو موجود وحؼقؼي

, أي األوػ  يؿؽن دراشتفا: شواء ـان هذا افقء ـقػقة كشلة احلقاة, أو ـقف جاءت اخلؾقةا فؼواكغضبؼً 

ا وموجود يؿؽن تػسره ضبؼً  فو هو بقؼول إن أي يشء حؼقؼي ,"دمفؾه يشء يشء دمفؾه هو ببساضة

إن أي يشء يعارض ؿواكغ افػقزياء وافطبقعة هو يشء ؽر موجود  وحتة (,اؿواكغ يؿؽن دراشتفـ)ف

كغ ؿواكغ افػقزياء وؿوا د أصقاء ال يؿؽن دراشتفا من كاحقةم بوجوضقب هل هو ما بقسؾ   وؽر حؼقؼي؛

 زي تؼققم اجلامل, زي حاجات مثاًل  ؽاية األمهقة! دي كؼطة ذم ؟بل إن فقس هلا ؿواكغ أصاًل  ة,افطبقع

وداذا هذه ادشاظر تبدأ  , تؼققم مشاظر احلب وافؽره وافبغضمثاًل  تؼققم ادوشقؼى وافػـون ادختؾػة, زي

ظالؿة بؼواكغ افػقزياء  , أصقاء ـؾفا معـوية كػسقة مؾفاش أياإلكسان واإلكسان بقشعر بقفا  ذمأصاًل 

  دي مسائل زوؿقة كػسقة معـوية. ؛مؾفاش أي ظالؿة بؼواكغ يؿؽن دراشتفاوتؼققؿفا  ,وافطبقعة

دا هو بقتؽؾم ظن من بداية افوظي افبؼي ؾقه ـدا ـذا ـؾؿة هؼوهلم افوؿتي وبعدين  ضقب ؾقه كؼطة تاكقة

تؽون موجودة ذم طل  -أو يؿؽن-هل هذه األصقاء جيب أن  كطرح شمال ذم ؽاية افبساضة:ظايزين 

يعـي ايه )وظي(؟ وإزاي ادادة تبؼى واظقة؟ يعـي  ,يعـي )افوظي( ؟فافَكر  اإلحلادي اداديافتصور 

 بتػرس افوظي؟ ضقب افؼقؿة وإحساس اإلكسان بلن أصقاء هلا ؿقؿة داروين أصاًل  ايه وإزاي؟ وهل كظرية

ل افتصور ذم ط-أي حاجة تاكقة أهم من  وأصقاء فقست هلا ؿقؿة, إحساس اإلكسان من أن هو فه ؿقؿة

 ظذ إدراك األصقاء اإلكسان أصاًل   ظذ افػفم وؿدرةاإلكسان أصاًل  ؿدرة ؟.مـغ افؼقؿة فألصقاء -ياداد

اإلكسان ظذ ؾفم هذه   ظذ اـتشاف ؿواكغ افطبقعة, ؿدرةاإلكسان أصاًل  , ؿدرةشتقعاهباوؾفؿفا وا

دىء افعؼؾقة األوفقة وافتػؽر اإلكساين ادبا ,يا فإلحلاد ادادوؾؼً  , إزايافؼواكغ وافعؿل ظذ أشاشفا
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إزاي ـل افبؼ ؿاضبة متػؼغ ظذ مبادىء ظؼؾقة أوفقة  , جاء مـغ ظذ أشس إحلاديةأصاًل  ادـطؼي

؟ إزاي افتطور ومتػؼغ ظذ ؿواظد مـطؼقة؟ ـقف هذا االشتؼرار ظـد ـل اجلـس افبؼي وؾق كظرية

؛ ادبادىء افعؼؾقة األوفقة بقػؽروا ظذ أشاشفا بتةظـدهم ؿواظد ومبادىء ثا ـل اجلـس افبؼي

  .وافؼواظد ادـطؼقة, ـقف هذا ظذ أشاس داروين

ويؼدشفا بسبب خوؾه من ادجفول وؿدرته ظذ  بدأ هيتم باألصقاء افغريبة" :بقؼول افػقديو بتاظه ذم

 قة ديافؼض فه وجود مادي؟ ؟ وـقف تستطقع ادادة أن تتخقل ما فقسيه خقال؛ ضقب يعـي ا"افتخقل

 Abstractافـ؛ ـقف فؾامدة أن تتخقل ما فقس فه وجود مادي؟ اجدً  ذاهتا معضؾة ـبرةحد   ذمأصاًل 

Thinking (ادجرد ؿدرتـا ظذ افتػؽر ادـطؼي), اخلقال  ؟., إزاي ذم ظامل ماديؿدرتـا ظذ افتخقل

 اإلكسان فؾجامل وتذوؿه فؾجامل ذم اجلامل وتؼدير ,ادجرد افتػؽر ادـطؼيوكسان ظذ افتخقل اإلوؿدرة 

  :ظافرسيع . هؼوهلم تاينظـد اإلكسان افضؿر وافـزظة األخالؿقة ,اديظامل م

افـزظة  -كسقت أؿوهلا دي- , صعور اإلكسان بافغائقةظذ افػفم , وافؼدرةوادعـى افوظي, وافؼقؿة,

ومن أين  ؟داذا كحن هـا ,فوا داذا بقسلوداياًم  أشئؾة ؽائقةبقسلفوا  -ـل افبؼ- اإلكسان داياًم  افغائقة افع

؟, شمال داذا ءيوجد يشء من ال يش وداذا ؟وداذا افؽون ظذ ما هو ظؾقه ؟وإػ أين كذهب ؟جئـا

, وادعـى , وافؼقؿة,فوظيؾا ؟.ـتج ـائـات ظـدها كزظة ؽائقة إزايي   افـزظة افغائقة إزاي ظامل ظشوائي

, واجلامل ,واخلقال , وافـزظة افغائقة, وادبادىء افعؼؾقة األوفقة, وافتػؽر ادـطؼي,ػفمظذ اف وافؼدرة

دول ممؽن كضعفم مع  , وافضؿر وافـزظة األخالؿقةدا ممؽن كضعه مع اجلامل ادجرد وافتػؽر ادـطؼي

مـطؼي إن ادادة  هل أصاًل  ؟افتطور بتؼدر تزر وجودها ـل هذه اخلصائص اإلكساكقة هل كظرية ,بعض

 . اأمر ظجقب جدً  تػرز هذه األمور ادعـوية ؽر ادادية؟
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(, افـؼاط افغريزة) ( وصعور اإلكسان افغريزي؛ ودي كؼطة تاكقةحرية اإلرادة) أكا كسقتفا وؾقه كؼطة تاكقة

ا بـجد ذم أكػسـكسان بقتلمل حافه ؾقجد إن ؾقه يشء فقست رجرد ادادة, ظن إن اإل دي ـؾفا ظبارة

حـا ؾقـا خصائص ال يؿؽن بافرضورة ما يشعركا إن احـا مش رجرد مادة, احـا يشء أظذ من ادادة, ا

 ادؾحد افؽالم دا ـالم فو ؾعاًل  .ة تتصف بقفا أو كؽون اـتسبـا هذه اخلصائص ؾؼط من ادادةرجرد اداد

قػؽر ذم ادوضوع دا ذم هذه ادسائل أو ظايز يوصل فؾحق ذم هذه ادسائل ه بنشتػاضةظايز يػؽر 

 :يؼول ما يـػع واحد مؾحد يقجي .أـس من ـدا وبعؿق أـز من ـدا وبتػصقل أ ـز من ـدا بحقادية

؛ يعـي ايه وظي افؽائن افبؼي؟ وإصؿعـا افؽائن افبؼي ؾؼط "من رجرد بداية وظي افؽائن افبؼي"

 ياضقات إصؿعـى؟ وإزاي؟, ويعرف ادـطق وافروخيسع ويبدع هو افذي يعي, ويبحث ظن ؽاية,

 ؛ ألن ذم افـفاية ؾقه حاجتغ رئقسقتغ ذم افؼصة بتاظتأكا مش هعؾق أـثر من ـدا ظن اجلزء دا ؟وفقه

 :األديان من تصور هذا ادؾحد

افتطور ؾقفا ما ؾقفا من  , وكظريةاألشاس  ظذ كظرية افتطور ذمأصاًل  إن هي مبـقة :افؼصه األوػ 

فتطور حؾؼات أو ؾقديوهات مستؼبؾقة, وافع ظايز يؼرأ ظن كؼد كظرية ا فـظرية, وممؽن كػرد إصؽاالت

ترمجتفا مرـز  فتطور رجؿوظة افؽتب افعا افتطور ؾقه ؾقديو ظن مـفج دراد فؾؿبتدئغ ذم كؼد كظرية

دا ا هو متامً  فؽن ؾقه كؼطة تاكقة إن بغض افـظر ظن افؼصة افتطورية, ؿصة األديان خمتؾػة ؛براهغ ـويس

كت فسه ديـك ؾاـر وأ اإلكسان بؼافه أـثر من مؾقون شـة بقؼول فو درشت تاريخ األحقاء هتعرف إن

آدم  إلشالمي فـشلة األديان وكشلة اجلـس اإلكساين أو من بدايةور ايـزل من أفف شـة دا فه ظالؿة بافتص

 ظؾقه وشؾم من أفف  اهللحمؿد صذ افـبي ؾؼط من بعثة ؾقه افسالم وأكا مش بؼول إن بداية ديـيظ

أكا بؼول إن مبدأ اإلشالم ـعؼقدة وإيامن موجود من بداية اجلـس افبؼي  فؽن وأربعامئة وصوية شـة؛

اهلل ظز وجل بعثفم  م وإن ـل األكبقاء وادرشؾغ افعافسالظؾقفام أؾضل افصالة و آدم وحواءمن بداية 
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األخرى واإليامن وإن ـل األديان  وافعؼقدة اإلشالم من حقث ادبدأ وأرشؾفم ألؿوامفم ـاكوا ظذ

 شبب طفورها اكحراف افـاس ظن رشافة األكبقاء. 

كسان تؼديس احلجارة, وبعدين تؼديس طواهر بقحؽقفا هذا ادؾحد إن األصل ظـد اإل افؼصة افع

تاريخ  ؾغ افؽالم دا ذم ,, وبعدين اآلهلة ادخػقةوبعدين اإلكسان ,وبعدين تؼديس احلقوان افطبقعة,

؛ دراشات ـثرة افؽالم دا باضل ,افؽالم دا هراء ؟!تاريخ افبؼ ؟ ؾغ افؽالم دا ذم دراشةاألديان ؾعاًل 

ن ؾقام بعد طفرت افدياكات وإ ؛ هو ظبادة إفه واحد خمػي,افتدين هو افتوحقد تتؽؾم ظن إن األصل ذم

؛ فؽن ؾقه وبراهغ افؽالم دا حمتاج أدفة, واإلفه افواحد ؾت افدياكة افتوحقدية أو ظبادةحر   افوثـقة افع

أكت جبت افؽالم دا مـغ؟ أكت ؾغ افدفقل ظذ " :ادممـغادوضوع إن ادؾحد مع ـالم  كؼطة طريػة ذم

ومػقش  "آمغ" :وضوع ممؽن يؽذب ؾقهـل م دؿائق يؽذب ذم 4يطرش أـاذيب فؽن واحد  ؛"؟ـدا

ؼوفوا أؿرع وال أصؾع فه بق ؟ ـذب يعـيء ادراجعؾغ أشام ؟ؾغ أبحاثك ؟ؾغ دراشاتك ,مشاـل أي

صخص ظـده ظؼل هقعرف إكه ـذب يؿر ظذ  ؿرون يعـي افع هو افؽذب افواضح افكيح افع أي

م أكت ؾغ فؽن واحد مممن يؼول ـال ؛مها ظايزين ـدا يطؾع صح ,ا هلواهما وشالمً ادؾحدين بردً 

وأكت ؾغ  !يا شالم, معؾفوش دفقل م افع بتؼوفه دا خراؾةافدفقل ظذ افؽالم افع أكت بتؼوفه دا؟ افؽال

 ؟! ذم أي مراجع ظؾؿقة معتزةدفقل بتك بافدفقل من صديؼك ادؾحد افع ضرش تاريخ من ؽر أيمطاف

 .؟ظن تاريخ األديان

 

 ؾقديو ؿادم . وكتؼابل ذمأكا ضرحته دا , ظايز افـاس تػؽر ذم ـل افعهذا افػقديو هؽتػي هبذا افؼدر ذمأكا 

فو ـان افػقديو ظجبؽم اليك  (.األديان )ؿصةؾقديو  وكؽؿل تعؾقق ورد ظذ أؾؽار تاكقة مطروحة ذم



ُرَّوجودَّالخصائصَّالمعنويةَّوالنفسيةَّلإلنسان؟َّ-2َّدَّعلىَّقصةَّاألديانَّجالر َّ  هلَّاإللحادَّالماديَّيُبَِرّ

7َّ-َّ7 
 

اجلرس ظشان دمقؾك ـل  , وما تـسى تعؿل اصساك ذم افؼـاة دوس ظذ افزر األمحر وظالمةوصر

 .هلل وبرـاتهصافح دظائؽم وافسالم ظؾقؽم ورمحة ا من ة, ال تـسوينإصعارات احلؾؼات اجلديد

 

تابعة ـل جديد من ؿـاة افدظوة اإلشالمقة  احرص ظذ م 

 https://goo.gl/9Zhhpt اضغط ظذ هذا افرابط  Subscribeفالصساك ذم افؼـاة

  https://goo.gl/WbUHBHاليوتيوب:   لمشاهدة المقطع على

 Share ومشارـة Like وإذا حاز افػقديو ظذ إظجابك ؿم بعؿل إظجاب

 وال تـس االضالع ظذ افػقديوهات افؼديؿة, شواء افديـقة أو افتؼـقة
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